
Organizator:
IBP „KARPATIA” Nowy Sącz, ul. Barlickiego 15
tel./fax.: (018) 444 11 00; 547 47 84
www.karpatia.pl

PAKIETY 2011
Kołobrzeg

Hotel „AQUARIUS” ***** Spa & Wellness
komfortowy rodzinny hotel, położony 280 metrów od morza, w otoczeniu rozległego 
nadmorskiego parku. Dysponuje 202 komfortowymi pokojami 2-osobowymi (powierzch-
nia pokoju ok. 28 m2, łazienka z kabiną prysznicową ok. 5 m2), w tym pokojami typu stu-
dio. Ponadto hotel posiada luksusowe apartamenty (pow. ok. 52 m2 z salonem i sypialnią 
oraz łazienką o pow. ok. 9 m2, kabiną prysznicową i wanną). Wszystkie pokoje posiadają 
bezszmerową klimatyzację. Część pokoi jest przystosowana dla osób niepełnospraw-
nych i z dużą wrażliwością alergiczną. Pokoje są wyposażone w telefon, telewizor LCD, 
mini bar, szybkie łącze internetowe, szyfrowo zamykany sejf, suszarkę do włosów, szlafrok, 
czajnik oraz krzesełka balkonowe. Do dyspozycji Gości: Restauracja, bary, kawiarnia, pro-
fesjonalne sale konferencyjne, gabinety kosmetyczne, zabiegi SPA, masaże, Aquacenter 
(basen rekreacyjny, basen sportowy, jacuzzi, kompleks saun - fińska, parowa, błotna, 
solna, lodowa i ruska bania), kącik zabaw dla dzieci, parking w garażu podziemnym - 
opata 20,-zł/doba. Dzieci do 3 lat - bez świadczeń - Gratis. Możliwość dokupienia wyży-
wienia: obiad 54,-zł/dorosły, 35,-zł/dzieci do 9 lat; kolacja 72,-zł/dorosły, 35,-zł/dzieci do 
9 lat. Możliwość wypożyczenia łóżeczka/ lub dostawki dla dzieci do 3 lat - opłata 15,-zł/
doba. W cenie pobytu: śniadanie, taksa klimatyczna, korzystanie z kompleksu basenów, 
jacuzzi, saun oraz siłowni.  Garaż podziemny – 20,-zł/noc. Pobyty 7 nocy.

największe uzdrowisko na polskim wybrzeżu, zasobne w złoża boro-
win i solanki; port handlowy, pasażerski i rybacki. Znajduje się tutaj 
wiele zabytków architektury, kultury i sztuki. Wolny czas można spę-
dzić na licznych trasach wycieczkowych dla pieszych i rowerzystów, 
w kręgielni, kinie, galeriach lub muzeum; wieczorem można podzi-
wiać miasto z jedynej w województwie podświetlonej windy panora-
micznej oraz z tarasu widokowego Latarni Morskiej. Wędkarze znajdą 
wiele atrakcyjnych miejsc do realizowania swoich pasji.
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PAKIETY Pokój
Czasookres/

 - osoba/ pakiet Ilość 
nocy

Ilość 
posiłków Zabiegi DODATKOWE 

INFORMACJE22.06-31.08

WYMARZONY 
WYPOCZYNEK

1- os 2959
6

śniadania + 
obiadokolacje 

- bufet
-

program animacyjny 
dla dzieci 

prowadzony przez 
opiekunkę, nieogra-
niczone korzystanie 
z basenów, jacuzzi, 

zespołu saun, siłowni.
2- os 2125

WYMARZONY 
WYPOCZYNEK 

MINI

1- os 989
2 j.w. - j.w.

2- os 699

TYDZIEŃ 
URODY

1- os 3500

śniadania + 
obiadokolacje 

- bufet

* zabieg na twarz Morelowy spokój - usuwa zmę-
czenie i rozświetla skórę

* zabieg przeciwzmarszczkowy na oczy 
* zabieg na ciało Morska maska (jeden do wy-

boru) 
- remineralizujący - rewitalizuje i orzeźwia, 

- wyszczuplający - kształtuje i modeluje sylwetkę
- detoksykujący - eliminuje toksyny

* parafina na dłonie (peeling+ maska)
* manicure
+ pedicure

j.w.

2- os 2710

IDEALNA 
FIGURA

1- os 3135
6

5 posiłków 
- dieta 1200 

kcal

3 x masaż limfatyczny - działa oczyszczająco,
program fitness (od poniedziałku do piątku)

- 5 x Nordic Walking z instruktorem
- 5 x trening z gymstick z instruktorem

j.w.
2- os 2345

DBAJ O 
ZDROWIE

1- os 3355
6

śniadania + 
obiadokolacje 

- bufet

- konsultacja lekarska, 
- 3 x masaż leczniczy kręgosłupa, 
- 2 x okład borowinowy na plecy

- 3 x kąpiel solankowa
- 3 x inhalacje

- 5 x gimnastyka w wodzie 

j.w.
pakiet rozpoczyna się 
w sobotę ze względu 

na niedzielną 
konsultację lekarską
zabiegi oraz fitness  

2- os 2565

WEEKEND DLA 
URODY

1- os 1495
2 j.w.

- zabieg na twarz Ekspresowe Nawilżanie
- perłowy peeling na ciało z białym piaskiem z 

Bora Bora - działa ujędrniająco
- zabieg na ciało Doskonałe Ujędrnienie - 

uelastycznia skórę

j.w.

2- os 1235


